
20
17

: s
ep

 - 
de

c S a m e n 
Scholen

PREDIKANTEN
Ds. A. Peper 

Ds. B. Boter 

Ds. W. de Boer

JEUGD- EN JONGERENWERKER
Renate Japenga

VOORZITTER RAAD VAN SAMENWERKENDE KERKEN
Ds. Freek Bakker  

R.K. PASTORAAL WERKER
D. Gudde

CHAPLAIN
Revd Ruan Crew 

YOUTHPASTOR
Adam Oxborrow 

Kon. Wilhelminalaan 12
Tel. 8873350
E-mail: ankipeper@hotmail.com
J. Van Heemskercklaan 81
Tel. 5289585
E-mail: bertboter@ziggo.nl
De Oude Wereld 121
2408 TL Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 608505
E-mail:
willemmdeboer@kpnplanet.nl

E-mail: renatejapenga.
jeugdwerker@pgvoorschoten.nl.

E-mail: f.l.bakker51@online.nl

p/a Leidseweg 102
Tel. 5612508
E-mail: 
dirkgudde@parochie-augustinus.nl

Chopinlaan 17
Tel. 5613020
E-mail: ruan@stjames.nl

Tel. 5622333
E-mail: adam@stjames.nl

Cursusprogramma Voorschotense Kerken

GEIN
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Gein !

Het nieuwe jaarthema voor het seizoen 2017/18 is 
“Gein”. Valt er wat te lachen in de kerk? Of kunnen we 
soms lachen óm de kerk? Of om onszelf? Of… over het 
geloof? Of gaat dat te ver?

Het begrip “gein” is afkomstig uit het bargoens, de 
straat- en dieventaal die het woord heeft ontleend aan 
het jiddische “chein” (gunst, leuk). Het is afkomstig van 
het hebreeuwse woord Cheen, dat gunst of lieftalligheid 
betekent, of: genade.

Het was in de middeleeuwen een serieuze discussie: 
Heeft Jezus gelachen? Vele theologen meenden van niet. 
“De wereld is geen theater gemaakt om te lachen, maar 
om in te treuren”, schreef er een. Gelukkig zijn er ook die 
de humor in kunnen zien van bijbel en geloof. Misschien 
wel juist in een wereld die soms verre van vrolijk is. Met 
gein worden dingen gerelativeerd, op hun kop gezet en 
omgekeerd, met gein leer je anders naar dingen kijken. 
Past dat niet bij de blik die we van Jezus leren?

“Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld: ‘Hun God doet wonderen.’
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,
Gij onze vreugde”. 

(Psalm 126, berijming Huub Oosterhuis)

Veel inspiratie en plezier bij alle werkgroepen, 
leeskringen en andere bijeenkomsten!

Dirk Gudde, r.k. pastoraal werker

De gein van vrome fantasie

In 2015 verscheen de thriller ‘De bekentenissen van 
Petrus’, een boek van Jeroen Windmeijer. Het boek 
speelt zich af in Leiden en is een echte pageturner. 
Bovendien weeft de schrijver tal van religieuze feiten en 
fictie door zijn verhaal heen. In vier avonden bespreken 
we dit boek met elkaar. Wat is er feit? Wat is fictie? En 
welke vragen stelt dit boek aan ons geloof.

Datum: eerste bijeenkomst: 7 nov. , volgende data in 
overleg. 
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: steeds bij een van de leden thuis, de eerste keer 
op de Jacob van Heemskercklaan 81.
Informatie: ds. Bert Boter

Liturgisch bijbellezen

Op de eerste (soms de tweede) maandagochtend van de 
maand lezen we de teksten van een zondag in die maand. 
We krijgen achtergrondinformatie bij de bijbelteksten 
(worden uitgereikt) en wisselen uit wat de tekst voor ons 
betekent. Een inspirerend uur voor iedereen! Tevoren 
aanmelden is niet nodig,

Data: 4 sept. 2 okt. 6 nov. 4 dec .8 jan.
Tijd: 11.00 – 12.00 uur.
Plaats: Pastorie r.k. H. Laurentius
Begeleiding: pastoraal werker Dirk Gudde

Uit een treurige kont..

Komt nooit een vrolijke scheet! 

2017 is het Lutherjaar. Luther is bekend door de 95 
stellingen en het in gang zetten van de reformatie. Veel 
minder bekend zijn zijn tafelgesprekken. Daarin doet hij 
pittige, opmerkelijke en soms ook uiterst humoristische 
uitspraken. Zoals die over de treurige kont en de vrolijke 
scheet. We lopen in deze avond een aantal van zijn 
uitspraken langs en komen zo op een andere manier in 
contact met deze bijzondere man.

Datum: 19 okt.
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: De Hoeksteen
Informatie: ds. Bert Boter

Christelijke Meditatie

Ons leven is veelal vol drukte, haast en geluid. Het is 
goed regelmatig tijd te nemen om stil te worden en zo 
God in ons leven toe te laten. Het gebed is daarbij het 
middel bij uitstek. In de christelijke traditie kennen we 
vele soorten gebeden. Meditatie vanuit de christelijke 
traditie, waarbij steeds een bepaald gebedswoord of 
mantra wordt herhaald, is ook een vorm van bidden.

Sinds 2007 wordt hier in Voorschoten door een 
groeiende groep mensen op deze manier gemediteerd. 
Om de persoonlijke meditatie te ondersteunen komen 
wij regelmatig samen:

Op iedere  zaterdagmiddag 
Tijd: 16.00-17.00 uur
Plaats: Bondsgebouw 

Op de eerste en derde donderdag van de maand
Tijd:19.30 – 20.30 uur
Plaats: Het Pluspunt, Abraham v.d. Hulstlaan (naast De 
Ontmoeting)
U bent altijd van harte welkom. 
Informatie:  Bep van der Zijden, tel. 071-5615354, e-mail 
bep.zijden@gmail.com. Ook kunt u onze site raadplegen 
: www.wccm.nl

Luther

In de Voorschotense Lutherherdenking van dit jaar ligt de 
nadruk op zijn muziek. Luther heeft hele mooie liederen 
gemaakt en daar zelf melodieën bij gecomponeerd.
In de stijl van het Spiritueel Café willen we daarbij 
stilstaan. Maria Rosenmöller heeft een muzikaal 
programma gemaakt en daarnaast zal dr. Dick Akerboom 
uit Nijmegen iets over de muziek van Luther komen 
vertellen. Hij is katholiek en dat zal de bijzonderheid van 
deze avond alleen maar vergroten. 
Dit gebeurt natuurlijk op Hervormingsdag.

Datum: 31 okt. 
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Kruispunt
Informatie: ds. Freek Bakker. 

Ontwerp en Realisatie: WATERMELON DESIGN



Voorschotense Cantorij PGV, 
repeteert vrijdagavond 19.00-20.00 uur in de Werf.
Inloopconcerten in okt. en nov., jan. tot en met juni iedere 
derde zondag van de maand van 16.00 -17.00 uur in het 
Kruispunt. 
Info: Maria Rosenmöller, cantrix
tel. 5623212, e-mail: mariarosenmoller@gmail.com

Parochiekern H. Laurentius en de Moeder Gods
Dameskoor, 
repeteert maandag 13.30-14.30 uur in het Bondsgebouw
Info: Mw. A. van Deursen, tel. 561 22 13

Laurentiuskoor, 
Repeteert dinsdag  19.45 - 22.15 uur in het Bondsgebouw 
Info: H. Karis, tel. 5618898, h.karis@hotmail.com of 
R. Bot (dirigent), tel. 030-2368071, botnobel@xs4all.nl

Cantorijen en Koren

Ontmoeten in de Ontmoeting
Iedere derde woensdagochtend van de maand kan 
men van 10.00 tot 12.00 uur voor een kop koffie en een 
praatje langskomen in de Ontmoeting.
Informatie: Bernard Warmerdam, tel. 5313026.

Eetcafé
Op woensdag in de oneven weken (behalve de 
schoolvakanties) van 18.00 uur tot 19.30 uur is er in het 
Pluspunt bij de Ontmoeting een “eetcafe”: je kunt daar 
samen met anderen, jong, oud, een warme maaltijd met 
koffie gebruiken voor slechts € 2.50 per persoon.
Informatie: Jaap Swager, tel. 5313067,
e-mail: JacobSwager@cs.com of Leon Cornelissen, 
tel. 5618259.

Ouderenmaaltijden
Een keer per maand is er een maaltijd voor de ouderen 
(Open Tafel Ouderen) in de Dorpskerk. De bijeenkomst is 
steeds op woensdag om 12.30 uur in de Hoeksteen van 
de Dorpskerk. De exacte datum wordt bekend gemaakt 
via de Kerkklok, weekbrief en website.
Informatie: Mw. A. Streeder, tel. 5613844

Open Kerk
Iedere vrijdag is de Dorpskerk open van 10.00-14.00 uur. 
Koffie van 10.00-12.30 uur in de Hoeksteen
Orgelspel van 11.00-12.00 uur
Iedere eerste zaterdag van de maand van 13.00- 15.00 
uur.
Informatie Mw. A. Streeder, tel. 5613844

Andere Groepen en Activiteiten

PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS en de MOEDER GODS 
H. Laurentiuskerk: Leidseweg 98, 2251 LG
Pastorie H. Laurentius: Leidseweg 102, 2251 LG
Bondsgebouw: Leidseweg 100, 2251 LG
Kerkelijk Bureau Parochie: Leidseweg 102, 2251 LG, 
tel. 5612508 (geopend op maandag, woensdag, vrijdag 
en zaterdag van 9.30 – 12.30 uur), 
e-mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl
Voor algemene en actuele informatie:
zie parochiegids of raadpleeg www.rkvoorschoten.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN
Dorpskerk: Kerkplein 2, 2251 BS, tel. 5614078
De Hoeksteen is de zaal naast de Dorpskerk
Kruispunt: Schoolstraat 2, 2251 BH, tel. 5617455
De Werf en De Kelder: zalen bij het Kruispunt
Ontmoeting: Jan Evertsenlaan 2, 2253 XG, tel. 5720956
Het Pluspunt is de zaal achter de Ontmoeting
Kerkelijk Bureau PGV: Kerkplein 2, 2251 BS, tel. 5614078,
e-mail: kerkelijk.buro.voorschoten@hotmail.com
Voor algemene en actuele informatie:
zie Kerkklok of raadpleeg www.pgvoorschoten.nl

ST JAMES CHURCH, VOORSCHOTEN
An international English-speaking church in the Anglican 
(Church of England) tradition.
Services every Sunday at 10.30 am in the British School, 
Karel Doormanlaan/Generaal Spoorlaan. During the 
summer and Christmas school vacations we meet in a 
different venue; details on our website www.stjames.nl.

Spiritueel café

Plek van ontmoeting op het grensgebied van religie en 
cultuur. Plaats voor verschillende vormen van geloven, 
beleven en spiritualiteit. Jaarlijks 5 bijeenkomsten, 
altijd op zondagavond. U bent welkom vanaf 19.30 uur 
voor koffie en thee, om 20.00 uur is er een voordracht 
en muziek, omstreeks 21.00 uur is er gelegenheid tot 
gesprek met de gastspreker, ontmoetingen en een 
drankje. 

Data:
8 okt. Thema: Flexibel geloven. Spreker: Manuela Kalsky 
19 nov. Thema: Monastieke spiritualiteit. Spreker: 
Thomas Quartier
Plaats: Kruispunt
Informatie: Arend-Jan Eshuis, e-mail: arendjaneshuis@
gmail.com

Feest in de kerk

50 jaar Raad van Samenwerkende Kerken te Voorschoten

Het programma bestaat uit 
• een kort indringend toneelstuk
• een toespraak van de voorzitter van de Raad van 

Kerken in Nederland, Dirk Gudde
• en een zogenaamde sing along geleid door Maria 

Rosenmöller met liederen die we allemaal kennen 
en zongen in de vroege oecumene. 

Aan het slot is er een receptie

Datum: 18 nov.
Tijd: 13.30 uur
Plaats: Bondsgebouw

Vrouwengespreksgroep

Een keer per maand komt de vrouwengespreksgroep 
van de PGV bij elkaar om te praten over geloof en 
samenleving en wat ons als vrouwen binnen de kerk 
verder brengt in het geloof en het leven van alledag. 
Nieuwe leden ook uit de R.K. parochie en allen die 
geïnteresseerd zijn, hartelijk welkom.

Data: iedere 2e donderdag van de maand
Tijd: 20.00 uur
Plaats: afwisselend de Werf en de Ontmoeting
Opgave: Netty Alting, tel. 5616225, e-mail: asalting@
ziggo.nl

Bijbelkring op donderdagmiddag

Na een tussenstop van anderhalf jaar willen we met 
ingang van dit seizoen weer starten met de Bijbelkring 
op donderdagmiddag. We komen maandelijks een uurtje 
bij elkaar en bespreken dan een Bijbeltekst. Meestal zal 
dat de tekst zijn die een van de komende zondagen in 
de kerk wordt gelezen, maar er is ook ruimte voor eigen 
inbreng. Iedereen kan en mag meedoen, of u nu zeer 
goed thuis bent in de Bijbel, of dat u er juist in thuis wilt 
raken: u bent van harte welkom!

Data: 21 sept, 19 okt, 16 nov, 14 dec, 18 jan, 15 feb en 
15 mrt. 
Tijd: 15.00- 16.00 uur
Plaats: De Hoeksteen.
Informatie: ds. Bert Boter

Lees / Gespreksgroep

Op 26 sept. a.s. start een nieuwe lees-/gespreksgroep in 
Voorschoten. Van verschillende kanten hoorden we, dat 
mensen soms graag willen praten over een min of meer 
godsdienstig onderwerp naar aanleiding van een boek, 
artikel, folder enz.

Het onderwerp van het gesprek is dan ook steeds een 
religieuze actuele publicatie. Dat kan een boek zijn, 
een (kranten)artikel of iets anders. Inbreng van de 
deelnemers is daarbij wenselijk. 

Op 26 sept. starten we om 14.00u in de pastorie H. 
Laurentius maar het is de bedoeling dat we de volgende 
keren bij iemand thuis het gesprek voortzetten. De  
groep komt eens in de maand, en wel op de laatste 
dinsdag van de maand bijeen in de middag van 14.00u 
tot 16.00u. Mocht de voorkeur uitgaan naar een 
avondbijeenkomst, dan kunnen we ook bezien, of we 
dat kunnen organiseren. 

We gaan uit van ongeveer 6 tot 8 deelnemers. Mochten 
er meer deelnemers zijn, dan splitsen we de groep in 
subgroepen. De uitnodiging gaat naar zowel rooms-
katholieke als protestantse mensen, maar we willen ook 
anderen niet uitsluiten.

Gestart wordt met het boek : ‘God, wat ben jij veranderd 
’ (Auteur: Huub Schumacher Uitgever: Berne Media 
Nederlandstalig 150 pagina’s, ISBN 9789089720894 
december 2014)

Wilt u meedoen met deze lees-/gespreksgroep, dan kunt 
u zich opgeven via een email naar joost@naber.info. 
voor 15 sept. a.s.


